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Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) обяви 

открито обществено обсъждане по проекта на свое научно становище 

за замърсяване на готови за консумация (ready-to-eat food (RTE)) 

храни с Listeria monocytogenes и свързаните с това рискове за 

човешкото здраве в Европейския съюз 

 

 

 
 

 

Причината за разработването на становището е нарастване на случаите на 

листериоза сред населението в Европа през периода 2009-2013 г.  

 

Експертите от панела на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ) са проучили 

тенденцията на заболяването при различни възрастови групи и между половете между 

2008 и 2015 г. Те са извършили преглед на актуалната информация за Listeria 

monocytogenes в RTE храни и определени фактори, които може да са повлияли на 

разпространението й.  

В съответствие с политиката си на откритост и прозрачност и за да бъдат събрани 

коментари от научната общност и заинтересованите страни, EFSA стартира 

общественото обсъждане по проекта на документа, разработен от панел BIOHAZ.  

Заинтересованите страни са приканени да представят писмени коментари до 29 

септември 2017 г. За целта е необходимо да се използва електронния формуляр, като 

мненията трябва да се отнасят към съответните номера на редовете и страниците.  

Важно е да се има предвид, че работната сесия изтича до 2 часа от стартирането 

и мнения, изпратени след това няма да бъдат записани и предадени. Следователно, ако 

страницата остане неактивна за повече от 2 часа, е необходимо да се отвори отново от 

линка, преди да се продължи с коментарите.  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

http://www.corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/consultation/doc/98
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При желание за предоставяне на допълнителни данни или файлове в подкрепа на 

отправените коментари, е необходимо те да се изпратят на следния имейл: 

BIOHAZ.PublicConsult.98@efsa.europa.eu .  

Важно е да се знае, че коментарите няма да бъдат взети предвид, в следните случаи:  

 Ако се представят след крайната дата на общественото обсъждане;  

 Ако нямат отношение  към съдържанието на документа;  

 Ако съдържат оплаквания срещу институции, лични обвинения, неподходящи 

или обидни изявления или материали;  

 Ако са свързани с аспекти на политиката за управление на риска, които са извън 

обхвата на дейността на EFSA.  

Европейският орган по безопасност на храните ще направи оценка на всички 

коментари от заинтересованите страни, представени в съответствие с горепосочените 

критерии. Коментарите ще бъдат разгледани допълнително и от панел BIOHAZ и ще 

бъдат взети под внимание, ако се установи, че са полезни. 

Лицата или структурите, участващи в общественото обсъждане, носят 

отговорност за притежанието на всички права, необходими за представянето и 

последващото публикуване на коментарите от EFSA.  

Съгласно политиката и практиката на EFSA за прозрачност при публикуване на 

всички становища е необходимо коментарите да бъдат свободни от авторско право. 

В случай, че материалите съдържат информация на трети страни под формата на 

графики или изображения, е необходимо да се осигури предварително разрешение от 

притежателя на правата.  

Всички коментари ще бъдат публикувани, като личните ще бъдат представени 

анонимно, а изпратените официално, ще бъдат отразени с името на съответната 

организация.  

Крайният срок за изпращане на коментари е 29 септември 2017 г. 

Подробна информация за общественото обсъждане е достъпна на следния 

линк: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170724-0.  

 

 

 

Източник:  

Public consultation: Listeria in ready-to-eat foods, European Food Safety Authority, Panel 

Biohaz, published: 24 July 2017, http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170724 

 

 

Изготвил:  

Д-р Дора Петлова, Гл.експерт в ЦОРХВ,  

01.08.2017 г. 
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